t
Město HORNÍ SLAVKOV
__________________________________________________
Z Á P I S (anonymizovaný)
z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 07. července 2014
od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Jáchym Akrman, František Bartoň (příchod v 16:04),
Ing. Petr Čavojský, Jana Čepičková, Mgr. Maria Čerňavská,
Mgr. Vidor Mandelík (příchod v 16:08), Josef Němec,
Bc. Martin Kasal, JUDr. Josef Peroutka, Tomáš Straka,
Naděžda Štefková (příchod v 16:04) Mgr. Jana Vildumetzová,
Tomáš Vlasák (celkem 13 zastupitelů)
Mgr. Bc. Martin Stark - tajemník MěÚ
Omluveni:

MUDr. Helena Pleskačová

Neomluveni:

Jaromír Kuttner

Navržený program:
1.
2.
3.

Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 07.07.2014 (ZM V/14/47)
Potvrzení usnesení (ZM V/14/48)
Úvěr na realizaci projektu ,,Porcelánová cesta mezinárodní - Bavorsko a Čechy“
(ZM V/14/49)

4.
5.
6.

Úvěr na realizaci projektu ,,Sběrný dvůr odpadů Horní Slavkov“ (ZM V/14/50)
Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 12485/13/LCD na projekt ,,Zatraktivnění
volnočasového vyžití v Horním Slavkově“ (ZM V/14/51)
Prodej bytové jednotky 626/17 (ZM V/14/52)

Zasedání Zastupitelstva města předsedal starosta města Martin Kasal.
V úvodu zasedání informoval starosta města o ověření IV. Zápisu ze zasedání ZM ze dne
09.06.2014.
Přítomna byla nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny).
V. zasedání Zastupitelstva města se řídilo tímto programem, schváleným všemi
10 přítomnými členy ZM.
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Vlastní

jednání

A. Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém V. zasedání
 Zvolilo
do návrhové komise: p. Tomáše Straku, p. Tomáše Vlasáka a JUDr. Josefa Peroutku
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

10
0
0

B. Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém V. zasedání
 Zvolilo
ověřovatele zápisu: pan Jáchym Akrman, Ing. Petr Čavojský
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

10
0
0

příchod pana Bartoně a paní Štefkové

C. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém V. zasedání
 Schválilo
program jednání V. zasedání Zastupitelstva města
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

1. Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 07.07.2014
ZM V/14/47 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 07.07.2014
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník Městského úřadu
Hlasování:

07. 07. 2014

pro
proti
zdrželi se

12
0
0
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2. Potvrzení usnesení
Paní Mgr. Vildumetzová oznámila u tohoto bodu dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích střet
zájmů v projednávané věci.
Pan starosta a tajemník MěÚ uvedly důvody, pro které MV ČR doporučilo se tímto bodem zabývat, i
když se s nimi neztotožňují. V dané věci byla provedena i osobní konzultace s MV ČR. K uvedenému se
vedla diskuse, která vyústila v podání protinávrhu.
Pan Bartoň podal protinávrh, aby se o tomto bodu nehlasovalo a odeslalo MV ČR sdělení
s argumentací proti potvrzování usnesení.

V 16:08 příchod pana Mgr. Mandelíka.
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
hlasování o potvrzení schválení usnesení ZM VI/13/117 z 30.12.2013 dle doporučení
Ministerstva vnitra ČR
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

2 (Bartoň, Štefková)
10
1(Mgr. Vildumetzová)

ZM V/14/48 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Potvrzuje
schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši dle usnesení ZM VI/13/117 z 30.12.2013
za občanskou aktivitu starostky města jako soukromé fyzické osoby spočívající v založení
neziskového spolku, jehož cílem je nezištně pomáhat obětem nebezpečného pronásledování
radou, šířením osvěty i prostředky mediální komunikace. Obdarovaná se v této oblasti stala
známou a výraznou osobností, kterou si občané v ČR spojují i díky této aktivitě s městem
Horní Slavkov, čímž přispěla výrazným způsobem ke zviditelnění města Horní Slavkov.
Peněžitý dar se taktéž poskytuje za dosažení životního jubilea v roce 2013
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

10
2 (Bartoň, Štefková)
1(Mgr. Vildumetzová)

3. Úvěr na realizaci projektu ,,Porcelánová cesta mezinárodní - Bavorsko a Čechy“
ZM V/14/49 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy o úvěru dle přiloženého návrhu od České spořitelny, a.s., Praha 4, IČO:
45244782, na projekt „Porcelánová cesta mezinárodní – Bavorsko a Čechy“ ve výši
2.210.000,- Kč č. 0390328449
 Pověřuje
starostu města podpisem uvedených smluvní pohledávek
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO

07. 07. 2014

ZMZ 2014_5

3

Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

4. Úvěr na realizaci projektu ,,Sběrný dvůr odpadů Horní Slavkov“
ZM V/14/50 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy o úvěru dle přiloženého návrhu od České spořitelny, a.s., Praha 4, IČO:
45244782, na projekt „Sběrný dvůr odpadů Horní Slavkov“ ve výši 3.300.000,- Kč
č. 0390330469
 Pověřuje
starostu města podpisem uvedených smluvní pohledávek
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

5. Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 12485/13/LCD na projekt ,,Zatraktivnění
volnočasového vyžití v Horním Slavkově“
ZM V/14/51 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Dodatek č. l k úvěrové smlouvě č. 12485/13/LCD od České spořitelny, a.s., Praha 4, IČO:
45244782, na projekt „Zatraktivnění volnočasového využití v Horním Slavkově“
 Pověřuje
starostu města podpisem uvedeného dodatku
Vedoucí odboru finančního MěÚ podala info o důvodu změny smlouvy, ta spočívá ve snížení částky
úvěru po proběhlém výběrovém řízení.

Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

6. Prodej bytové jednotky 626/17
ZM V/14/52 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prodej bytové jednotky č. 626/17 včetně podílu na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 893 v k.ú. Horní Slavkov o velikosti podílu 303/8121 v objektu č.p. 626 ul. Dlouhá
panu xxxx, nar. dne xxxx za cenu 137.865,- Kč, se splácením kupní ceny bytu takto: 1.splátka
před podpisem kupní smlouvy ve výši 30% kupní ceny tj. 41.360,- Kč
a 36 měsíčních splátek ve výši 2.681,-Kč a pověřuje pana starostu podpisem kupní smlouvy
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Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

Mgr. Jana Vildumetzová informovala zastupitele, že změní trvalé bydliště a tím bude ukončen
automaticky její mandát zastupitelky. Oznámení o změně trvalého bydliště zašle MěÚ. Poděkovala
zastupitelům za spolupráci a popřála občanům, aby v následujících letech měli takového starostu,
který se bude snažit tu být pro ně a povede město k dalšímu rozvoji.
Mgr. Jana Vildumetzová dále informovala o darování ručně vyrobené panenky UNICEF v tradičním
českém kroji generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-moonovi. Tato panenka byla vyrobena občankou
města p. Jaroslavou Hesovou.
Zastupitelstvo města uložilo tajemníkovi MěÚ zveřejnit účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva
za poslední 2 volební období ve Slavkovském zpravodaji č. 10/2014.
Pan JUDr. Peroutka informoval o odstoupení dvou členů osadního výboru Kfely. V dané věci bude
očekáváno na MěÚ písemné vzdání se funkce. Starosta města uvedl, že klesne-li počet členů pod tři,
osadní výbor zaniká.
Dále vznesl z pozice ředitele spol. Technické služby dotaz, proč město nepodporuje svou společnost
tedy Technické služby a umožňuje konkurenci podnikat ve shodném oboru jako má tato společnost.
Konkrétně byla zmiňována spol. Lajsi net, která si bez vědomí města zřídila bod pro připojení
internetu z kostela sv. Jiří pro komerční využití a inzerovala to na svých stránkách i facebooku.
Starosta města sdělil, že bod pro internet měl být zřízen jen pro potřeby provozu webové kamery
města. Souhlas s poskytováním komerčních služeb dán nebyl. Dále uvedl, že Technické služby jsou
velmi podporovány. Společnost Lajsi net poskytla vysvětlení k některým technickým záležitostem;
uznala, že postup nebyl legální a následně proběhla diskuse mezi Lajsi netem a JUDr. Peroutkou.

Výsledek hlasování přednášel postupně po jednotlivých bodech člen návrhové
komise pan Tomáš Straka.
Zasedání Zastupitelstva města, v pořadí V., ukončil starosta města v 17.15 hodin.
V Horním Slavkově dne 13. 07. 2014

Mgr. Vidor Mandelík
místostarosta

Bc. Martin Kasal
starosta
Ověřovatelé zápisu:
pan Jáchym Akrman

……………………………..

pan Ing. Petr Čavojský

...…………………………..
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